Temat: W Niedzielę Palmową wielbimy Jezusa
Niedziela Palmowa wprowadza nas w przeżycia Wielkiego Tygodnia. Liturgia rozpoczyna
się od poświęcenia gałązek palmowych, oliwnych, a w naszej strefie klimatycznej –
wierzbowych. Poświęconymi gałązkami odbywają chrześcijanie procesję ku czci Chrystusa
Mesjasza. Pragną w ten sposób publicznie złożyć hołd swemu Zbawicielowi i głębiej przeżyć
zdarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, pragną wytworzyć choćby w części klimat tamtych dni
i wejść w misterium paschalne. Zbawcza tajemnica Wielkiego Tygodnia (J 12, 12-16).
Palma wielkanocna jest wyrazem naszej radości. Palmy zanosimy do kościoła w Niedzielę
Palmową. Podczas uroczystej Mszy Świętej zostaną one poświęcone.
Zapisz w zeszycie do religii temat i narysuj lub wykonaj palmę.

Temat: Triduum Paschalne
Szczyt liturgii całego roku kościelnego stanowią trzy święte dni Wielkiego Tygodnia. To dni,
w których dokonało się nasze zbawienie. Wspominamy wtedy i przeżywamy na nowo mękę,
śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Te trzy dni są jak jeden bardzo długi dzień: jego obchody zaczynają się wieczorem w Wielki
Czwartek i trwają poprzez Wielki Piątek i Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej, a kończą się
Mszą Świętą zmartwychwstania Pana Jezusa.
WIELKI CZWARTEK
To dzień pamiątki i ustanowienia przez Jezusa dwóch sakramentów:
- kapłaństwa
- Eucharystii
Dokonało się to podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie sam Pan Jezus przewodniczył pierwszej
w historii Mszy Świętej.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Pozostał z nami
prawdziwie obecny pod postacią chleba i wina.
Z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym sakramencie spotykamy się na każdej Mszy
Świętej. Wierzymy, że Jezus ofiaruje się za nas, gdy przemienił w chleb i wino swoje Ciało
i Krew.

WIELKI PIĄTEK
W Wielki Piątek wspominamy i przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa.
Liturgia męki Pańskiej z adoracją krzyża - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia
Pan Jezus niosąc na ramionach krzyż, szedł ulicami Jerozolimy, a potem został ukrzyżowany
na szczycie góry Kalwarii. Pod krzyżem Pana Jezusa stała Jego Matka Maryja i uczeń Jan.

1. Na podstawie historyjki obrazkowej rozwiąż poniższy test.
2. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
A. Gdzie Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

a) w Wieczerniku
b) na Golgocie
c) podczas spotkania z Piłatem
B. Jak nazywa się miejsce, w którym modlił się Pan Jezus?
a) Golgota
b) Ogród Oliwny
c) Kalwaria
C. Kto zdradził Pana Jezusa?
a) Maria Magdalena
b) Jan
c) Judasz
D. Kto skazał Pana Jezusa na śmierć krzyżową?
a) faryzeusze
b) Piłat
c) Apostołowie
3.W ogrodzie oliwnym Pan Jezus modlił się: “Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten
kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Napisz, co to znaczy?
Zapisz w zeszycie do religii temat i poniższą notatkę.
Ofiara złożona w Wieczerniku jest tą samą ofiarą, którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu. Tą
ofiarą jest sam Jezus: Jego Ciało za nas wydane i Jego Krew za nas przelana.

Wejdź na stronę i zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

